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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač 
Jméno autora: Luboš VACH 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Karel PETR, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač. Z mého pohledu se zadání jeví jako průměrně 
náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Nejdříve student navrhuje přídavné zařízení za návěs, ale naráží na legislativní problémy, a tak přejde k návrhu zařízení za 
tahač. Je jen k zamyšlení, zda neměl student nejprve provést rozsáhlý průzkum, než se pustil do samotného návrhu. 
Pokud se zaměřím na zadání, tak mohu napsat, že všechny body zadání byly splněny. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student postupoval v podstatě správně, ale než přistoupil k samotnému návrhu zařízení, měl provést hlubší průzkum trhu a 
legislativy. Pro lepší výsledky by bylo vhodné práci doplnit o experiment. Student se o experimentu sice zmiňuje, ale nakonec 
experiment neprovedl a ani neuvádí, proč experiment neprovedl. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v části práce využil znalosti z předchozího studia, ale v části, kde navrhoval přídavné zařízení musel spíše čerpat 
z odborné literatury a webů. V této části by se měl autor příště vyvarovat komentářům, že je amatér a spíše hledat vhodné 
řešení v literatuře, článcích nebo na jiných ústavech FS ČVUT. Práce by se tím dostala na vyšší úroveň. Na druhou stranu 
vlastní návrh pneumatické soustavy vypadá dobře. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na úvod musím napsat, že se práce nečte moc dobře, protože autor místy spáče z jedné části na jinou bez nějakého 
plynulého propojení. V některých kapitolách by bylo vhodné doplnit nebo zvolit vhodnější obrázky. Z textu není vždy úplně 
jasné, jak daná věc vypadá. 
Dále konkrétně zmiňuji pár nedostatků: 

• Pozor při generování obsahu na číslování a na jednotlivé kapitoly. 

• Co přesně definuje „Tabulka 1: Ukázka některých těles“? Chybí názvy sloupců, takže čtenář může být zmaten. Dále 
i samotný název tabulka není moc výstižný. 

• V Kap. 4.2 student uvádí, že chtěl provádět experiment, ale není patrné, zda jej provedl, nebo proč jej neprovedl. 

• V Kap. 4.3 mohl být pro každou variantu uvedený názorný obrázek daného návrhu. Konkrétně např. u návrhu č. 3 
není vůbec jasné, jak tento návrh vypadá. 

• V Kap. 6.2. autor vůbec nekomentuje, proč si zvolil zrovna tento tahač – zda reprezentuje většinu tahačů nebo zda 
k tomu měl jiný důvod  
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• Student se neodkazuje z textu na všechny použité obrázky, a tak se čtenář sem tam zarazí proč je v práci daný 
obrázek uvedený. 

• Práce je psaní v českém jazyce, a tak je potřeba u anglických obrázků doplnit český ekvivalent popisků (např. obr. 
19 a 20). 

• Šrouby, matice apod nejsou zapsány dle pravidel TK – viz Tabulka 3. 

• V kap. 9. by bylo pro lepší čitelnost potřeba doplnit vhodné obrázky s příslušným označením. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student použil dostatečné množství zdrojů. V práci nebyla porušena citační etika. Jen malá připomínka, co znamená 
publikace č. [5]? U vlastních obrázků se většinou používá označení „[autor]“ apod. Odkazovat se na Slideplayer mi nepřijde 
jako ideální a spíše bych se odkazoval na nasdílenou publikaci, autor, název, škola apod. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Ve výkresové dokumentaci se student odkazuje z výrobních výkresů na jiný sestavný výkres (BC-00-01 místo BC-00-00).  U 
sestavného výkresu je nekompletní kusovník (seznam částí) a je použita špatná velikost písma odkazů částí. U výrobních 
výkresů jsou chybně zapsány polotovary. U výkresu BC-01-01 chybí rozměry drážky a není jasné, zda drážka či otvory jsou 
skrz součást (zobrazení), co je obrobeno atd. Na výkrese BC-06-01 je chybně označen řez (stačil by jen řez), tolerance závitu, 
chybí zkosení a další rozměry.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student v práci provedl návrh přídavného zařízení pro snížení jízdního odporu za tahač. Nejdříve student navrhuje 
přídavné zařízení za návěs, ale naráží na legislativní problémy, a tak přejde k návrhu zařízení za tahač. Je jen k 
zamyšlení, zda neměl student nejprve provést hlubší průzkum trhu a legislativy, než se pustil do samotného návrhu. 
Pro lepší výsledný návrh přídavného zařízení by bylo vhodné práci doplnit o experiment. Student se o experimentu 
sice zmiňuje, ale nakonec experiment neprovedl a ani neuvádí, proč experiment neprovedl (asi by stačilo zmínit 
COVID19). Na to, že student píše práci z oboru konstruování, tak výkresová dokumentace dosahuje nízké kvality a 
má velkou řadu nedostatků.  Pro další práce bych studentovi doporučil více se problémem zabývat a tvorbě 
samotného textu práce věnovat více času. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 

Otázky: 
1. Jak má správně vypadat výkres č. BC-01-01 a jaké měla vaše verze nedostatky? 
2. Filozofická otázka, neměl by se přepravce snažit, aby tahače nejezdily bez návěsu (nezatížené)? Je Vámi 

navržené zařízení vůbec potřeba (prodává se něco podobného)? 
3. Píšete, že odhadovaný čas pro složení/rozložení je velký (Kap. 7.2). Můžete to blíže specifikovat? Jak jste 

k času dospěl? 
4. V Kap 6.4.4 uvádíte ponížení součinitele odporu, můžete lépe popsat (např. graficky pomocí obrázků) jak 

jste k hodnotě snížení o 0,2 dospěl? 
 
 
Datum: 26.8.2021     Podpis: 


